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Kroniczka wiąże się z trudnymi dla całego poznania, a więc i dla tutejszej gminy ewan-
gelickiej, czasami konfederacji barskiej 1768–1772. pamiętano tu jeszcze dobrze znisz -
czenia oraz niesłychane zdzierstwa i kontrybucje, które wymuszały w czasie wojny siedmio -
letniej 1756–1763 wojska pruskie i rosyjskie stacjonujące w poznaniu na przemian przez
wiele miesięcy. Kolejna wojna domowa nie mogła przynieść niczego dobrego. Fryderyk II
król pruski, od dawna przekonany o słabości państwa polskiego, oczekiwał tylko dogodnej
chwili, by zagarnąć jak największą jego część. powodów do ingerencji w wewnętrzne spra-
wy sąsiedniego państwa nie brakowało. postanowił w swej polityce osaczania polski wyko-
rzystać między innymi sprawę dysydentów, którym coraz trudniej żyło się w Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. Zresztą, podobny pretekst znalazła szybko i caryca Katarzyna II,
której dawne traktaty z polską przyznawały rolę strażniczki praw „dyzunickich Greków”,
czyli wyznawców prawosławia żyjących na ziemiach Litwy i Korony.

W czasie wojny północnej 1700–1721 i rozgrywek między szwecją i jej kandydatem
do korony w polsce stanisławem Leszczyńskim a królem Augustem II Mocnym ewangelicy
polscy opowiedzieli się po stronie protestanckiej szwecji. Uzyskali także z tej racji pewne
ustępstwa w kwestii wykonywania praktyk religijnych, ale zaraz polska szlachta oskarżyła ich
o wysługiwanie się obcym monarchom. Konsekwencje tego dysydenci ponieśli po restau racji
panowania Augusta II. sejm niemy z 1717 roku w konstytucji swojej zezwolił na istnienie
tylko tych zborów protestanckich, które zostały wybudowane przed rokiem 1632; wszystkie
nowsze miały zostać zburzone. Jedna z kolejnych konstytucji odsuwała dysydencką szla -
chtę od piastowania godności i urzędów publicznych. Dążono nawet do likwidacji kultu pu-
bli cz nego w gminach ewangelickich i tylko opór niektórych magnatów (sapiehowie w do-
brach wieleńskich, Radolińscy w Łobżenicy) uchronił resztę zborów przed zamknięciem.
W 1750 roku pozostało w całej Wielkopolsce 87 zborów. Gminy ewangelickie, broniąc swej
egzystencji, szukały pomocy na dworze berlińskim, a król pruski jawił im się jako jedyna na-
dzie ja.

początek panowania stanisława Augusta poniatowskiego nie wróżył ewangelikom żad-
nych zmian na lepsze. Pacta conventa nakazały królowi zburzenie zborów w jego dobrach.
presja katolickiego społeczeństwa szlacheckiego na dalsze ograniczenie praw dysydentów
wywołała dyplomatyczną interwencję prus i przede wszystkim Rosji. Jej przedstawiciel Mi-
kołaj Repnin postanowił rzecz całą rozegrać rękami polskimi. Zainicjowana przez niego
konfederacja w obronie praw dysydentów dla Wielkopolski i prus Królewskich zawiązana
została w toruniu 19 marca 1767 r. podpisało ją 258 osób, w tym 139 osiadłych w woje- V



wództwach poznańskim i kaliskim. przyłączył się do konfederacji zniemczony toruń. Na
Litwie Repnin doprowadził do utworzenia w słucku podobnej konfederacji, która skupiała
tamtejszych niezadowolonych dysydentów, tak protestantów, jak i prawosławnych.

Kontrakcja szlachty katolickiej i zawiązanie przez nią konfederacji w Radomiu (również
z poduszczenia Repnina) nie mogły już wiele zmienić. sejm 1767/68 uchwalił pod dyk -
tando ambasadora Rosji ustawę tolerancyjną dla dysydentów (zarówno protestanckich, jak
i prawosławnych). Odpowiedni akt sejmowy nosił datę 5 marca 1768 r. Kilka dni wcześniej
w Barze na podolu zawiązała się konfederacja, która miała niezwykle szeroki zasięg. Wy-
stępowała w obronie wolności szlacheckich i religii katolickiej, a przeciwko dysydentom,
królowi i Rosji. partie konfederackie, złożone z ochotników szlacheckich i wcielanych przy-
musowo do ich oddziałów rekrutów z miast i wsi, liczące niekiedy po kilka tysięcy żołnierzy,
prowadziły przez cztery lata partyzancką wojnę z wojskami rosyjskimi, które wspierały sła-
be siły wojsk koronnych. Areną niszczących walk była między innymi Wielkopolska.

ta właśnie sytuacja polityczna i militarna została utrwalona na kartach Kroniczki, którą
rozpoczęto pisać gdzieś na początku 1768 roku, być może pod wrażeniem wiadomości o ak-
cie tolerancyjnym z 5 marca, aprobowanym przez sejm polski. Jej treść wyraża nastroje
mieszczan – członków gminy ewangelickiej w poznaniu: początkowo bliskie euforii, zmie-
niły się w postępujące przygnębienie, kiedy przyszło gminie wraz z resztą mieszkańców po-
zna nia, polakami i Żydami, znosić upokorzenia ze strony wojskowych dowódców garnizo-
nu, zarówno konfederatów, jak i Rosjan. poniżenia potęgowały nieustanne rekwizycje
mienia, często niezrozumiałe dla mieszczan niszczenie i palenie przedmieść poznańskich
i przede wszystkim systematycznie ściągane kontrybucje. Zahamowanie gospodarczego
wzrostu kraju, upadek handlu, wycofywanie z polski dobrego pieniądza i napływ gorszego
– dopełniły miary przygnębienia.

Wydarzenia konfederacji barskiej w dużym stopniu przesłoniły w Kroniczce obraz co-
dziennego życia gminy ewangelickiej w poznaniu, jej wytrwałego dążenia do wybudowania
własnego zboru i odłączenia się od związanej z nią gminy w swarzędzu. Gdzieś w tle pozo-
stali też czołowi przedstawiciele mieszczaństwa niemieckiego, ich prace i starania o utrzy-
manie się na powierzchni życia gospodarczego.

Dopełnieniem tego źródła są inne akta gminy z tamtego okresu, wśród których szcze-
gólnie znacząca jest Nowa ewangelicka księga pogrzebów z lat 1748–1786 (Archiwum pa-
ństwo we w poznaniu, Akta gminy ewangelickiej Świętego Krzyża, 85). Karta tytułowa in-
formu je, że starsza księga spłonęła w pożarze, który zniszczył Garbary 12 czerwca 1748 r.
Na kartach tej księgi widnieją dziesiątki nazwisk zmarłych w tym czasie mieszkańców po-
zna nia pochodzenia niemieckiego. Była ona systematycznie rewidowana przez starszych
gminy, którzy swymi podpisami potwierdzali wniesienie odpowiedniej opłaty pogrzebowej
przez rodzi ny zmarłych. Wśród podpisów występuje często nazwisko Andrzeja Ackerman-
na (1716–1811), seniora poznańskiej gminy ewangelickiej, z którym ściśle wiążą się też 
losy Kroniczki.

pisana w języku niemieckim, Kroniczka przechowywana jest dziś w Archiwum pa-
ństwowym w poznaniu wśród akt gminy ewangelickiej zboru Świętego Krzyża w poznaniu,
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pod sygnaturą 48. Jest to księga formatu wielkiej czwórki, o wymiarach 35 x 23 cm, zapisa-
na tylko w 1/4 części (na 110 stronach). Księga oprawiona w półskórek, została w począt-
kach XIX wieku obciągnięta lnianym płótnem, dziś mocno skruszałym; papier niewiadome-
go pochodzenia nosi jednolity na wszystkich kartach znak wodny, przedstawiający wielką
literę pisaną G.

Autograf nosi tytuł Protocollum der Evangelischen Gemeine zu Posen. słowo protocollum,
czyli zapis wydarzeń, wiernie oddaje charakter dzieła. Rozpoczyna je Allusio, rodzaj prolo-
gu wyjaśniającego powód przystąpienia do pisania Kroniczki. przemyślana konstrukcja po-
czątku dzieła świadczy o tym, że pisał je człowiek wykształcony. pismo gotyckie jest dość
ostre, zdecydowane, równe, prawie kaligraficzne, lekko pochylone w prawą stronę. tekst
aluzji zajmuje trzy pierwsze strony. Ręka druga zapisała jedynie połowę strony czwartej; ko-
lej ny, trzeci kronikarz wypełnił znakomitą większość księgi, relacjonując m.in. polityczne
przesłanki wybuchu konfederacji barskiej, wyjście pierwszej załogi rosyjskiej z poznania,
czasy władania miastem kolejno konfederatów i Rosjan oraz zastąpienie ich w 1771 roku
przez wojska pruskie. Kronika urywa się na stronie 108, po umieszczeniu informacji o po-
żarze w 1784 roku będącego wówczas jeszcze w budowie zboru ewangelickiego. Zamykając
Kroniczkę słowem „Amen”, autor dał do zrozumienia, że kończy jej pisanie.

praktycznie jednak zaprzestał systematycznego spisywania wydarzeń znacznie wcześ -
niej, bo już po wyjściu z poznania wojsk rosyjskich i wejściu pruskich oddziałów generała
Wihelma sebastiana von Belling w dniach 14 i 15 listopada 1771 r. Na marginesie warto
dodać, że Dzieje Poznania (1988) podają jako dzień zajęcia poznania 20 października, choć
z Kroniczki wynika, że dopiero 13 listopada garnizon rosyjski otrzymał rozkaz opuszczenia
miasta i że wycofał się z niego w ciągu dwóch następnych dni. po opisaniu tych wydarzeń
w Kroniczce pojawiły się jeszcze tylko trzy, odległe w czasie, wpisy notujące pożary w mie-
ście z lat 1772, 1773 i 1784. Czyżby miało to oznaczać, że opanowanie poznania przez woj-
ska pruskie i pozostawanie ich w mieście do 8 grudnia 1773 r. usatysfakcjonowało pisarza
na tyle, że odłożył sfatygowane pióro? Nie zanotował nawet tak ważnej daty, jak położenie
w roku 1777 kamienia węgielnego pod budowę zboru na Grobli w poznaniu.

Wiadomość tę umieścił w rękopisie dopiero czwarty pisarz, Andrzej Ackermann, który
uzupełnił Kroniczkę raptem kilkoma wpisami. Rozmieścił je w różnych miejscach, na pustych
kartach końcowych partii Kroniczki i na samym jej końcu. Jeden z wpisów dotyczy najstar-
szego cmentarza ewangelickiego, którego początki sięgają końca XVI wieku. położony był na
Łysej Górze, nieopodal Wzgórza św. Wojciecha. Na cmentarzu tym znajdowała się krypta
z trumnami kilku mieszczan poznańskich, ostatni raz otwarta być może w 1713 roku, gdy
chowano w niej kapelana wojsk saskich w poznaniu, Melchiora Rimplera. potem krypta ta
była nieużywana; dopiero w roku 1776 wszedł do niej Andrzej Ackermann, m.in. by napra-
wić trumny i odpisać znajdujące się w krypcie epitafia.

teksty, które wyszły spod pióra Andrzeja Ackermanna, odznaczają się nieco mniejszą
starannością. Zdaje się, że nie władał on tak dobrze piórem, jak jego poprzednicy. Uwaga ta
dotyczy nie tylko fragmentów pisanych po niemiecku, ale także odpisów łacińskich epitafiów
znajdujących się w krypcie na cmentarzu ewangelickim. Kiedy Ackermann wszedł w po -
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siadanie Kroniczki, pilnie ją przeczytał i poczynił, jako świadek, a czasem uczestnik wy -
darzeń w niej zanotowanych, kilka znamiennych poprawek, np. gdy autor zanotował,
że konfedera ci zabrali Ackermanowi 22 konie, ten poprawił zapis na 27 koni. Ostatnie 
wpisy Ackerman na są delikatnym, ale – jak się wydaje – dość wyraźnym świadectwem je-
go postawy wobec zaboru poznania i Wielkopolski przez wojska pruskie w 1793 roku. Nie-
wąt pliwie pozostał wówczas neutralny, nie opowiedział się wyraźnie po żadnej ze stron. Był
przecież tylko mieszczaninem, przyzwyczajonym do tego, że w wielkich sprawach
nikt mieszczan o zdanie nie pytał. Choć było mu chyba wstyd, gdy pisał, że stojący w po-
znaniu regiment piechoty wojsk koronnych pod dowództwem Filipa Raczyńskiego ustąpił
z miasta bez walki.

pierwszy wydawca dziełka, dr Christian Meyer, przypisywał autorstwo całego tekstu
Andrze jowi Ackermannowi, którego podpis z notą manu propria zauważył na kartach rę -
kopisu. Ale hipotezy tej nie da się obronić, jeśli się porówna styl i pismo ręki trzeciej, do-
minu jącej w dziełku, ze znaną nam ręką Ackermanna. Należy się zgodzić z Meyerem,
gdy mówi, że pisarz sam przeżył wszystko, co opisywał, że jego przekaz ma wyraźną pieczęć
wierzytelności i że Kroniczka ma ogromną wagę nie tylko dla dziejów miejscowej gminy
ewangelickiej, ale dla całego poznania. Do tych uwag pierwszego wydawcy można dodać,
że autor był z pewnością człowiekiem wykształconym w szkołach, nieznającym jednak języ-
ka polskiego, czego dowodzą dość liczne błędy w zapisie nazwisk i innych wyrazów polskich.
Mógł więc być w poznaniu przybyszem, choć pisał o nim „nasze miasto”. takim człowie-
kiem sprowadzonym do poznania z północnych krańców Wielkopolski, z Zielonowa na le -
żącego do wieleńskich dóbr księcia sapiehy (gdzie już w tym czasie nie trzeba było znać
języ ka polskiego), był pastor Fryderyk Gottlob Licht. Za jego autorstwem mogłaby prze -
mawiać chronologia wydarzeń, przybył bowiem do swarzędza czy poznania w styczniu
1766 roku (powołany na stanowisko pastora przez dwie połączone wówczas gminy: pozna-
ń ską i swarzędzką), czyli zaledwie dwa lata przed rozpoczęciem pisania Kroniczki. Zmarł zaś
28 listopada 1787 r., a więc znów zaledwie trzy lata po ostatnim wpisie z roku 1784.

A jednak wątpię, by pastor Licht pisał Kroniczkę. Wątpliwość wypływa z dwu drobnych,
ale znamiennych szczegółów. Otóż na początku 1769 roku, kiedy w poznaniu pojawili się
konfederaci, pastor Licht złożył życzenia noworoczne marszałkowi konfederacji wielkopol-
skiej, Ignacemu skarbkowi Malczewskiemu. Według zapisu w Kroniczce, Licht, nie znając
języka polskiego, a nie chcąc przy tym drażnić marszałka konfederackiego, złożył mu życze-
nia po łacinie. tymczasem pilnie czytający całą Kroniczkę Andrzej Ackermann skreślił w tym
miejscu wyraz „po łacinie” i nadpisał – „po niemiecku”. Drugi szczegół to zapisana bezna-
miętnie i wtrącona mimochodem wiadomość o pogrzebie zmarłej w poznaniu córki pasto-
ra Lichta, bez podania nawet jej imienia. te argumenty moim zdaniem przeczą hipotezie
o autorstwie Lichta. słuszniejsze jest przypisanie mu tak autorstwa samego pomysłu pro-
wadzenia kroniki, jak też napisania jej początku (Protocollum i Allusio).

Kroniczka została dwukrotnie opublikowana w języku oryginału. po raz pierwszy w ro-
ku 1883, w formie artykułu zatytułowanego Posener Gedenkblätter aus dem vorigen Jahrhun-
dert, zamieszczonego w drugim roczniku czasopisma „Zeitschrift für die Geschichte der
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provinz posen” (s. 147–226), wydawanego przez dra Christiana Meyera, ówczesnego dy-
rektora Archiwum państwowego w poznaniu. Wydawca dziełka Christian Meyer poprze-
dził tekst lakonicznym wstępem i krótkim wprowadzeniem w dzieje gminy ewangelickiej
w poznaniu w formie rocznych zapisek od 1760 aż do 1777 roku.

po raz drugi tekst wydał – bez zmian, ponownie własnym nakładem – tenże Christian
Meyer w osobnej publikacji zatytułowanej: Aus der letzten Zeit der Republik Polen. Gedenk-
blätter eines Posener Bürgers (1760–1793), München 1908. Dodał jedynie kolejną pię cio -
stronicową Einleitung, w której poddał druzgocącej krytyce system władzy panujący 
w polsce w XVIII wieku, kiedy to „krzyczące nadużycie wolności doprowadziło [polaków]
do niewoli”. tego też roku ukazała się w czasopiśmie „Aus dem posener Lande” (Bd. 3:
1908, s. 99) krótka notatka pióra dra Ottona Kurtha omawiająca wydawnictwo.

Od pierwszego wydania Kroniczki w 1883 roku wykorzystywali ją przede wszystkim hi-
storycy Kościoła ewangelickiego w Wielkopolsce. piszący zaledwie rok wcześniej Max Baer
(Geschichte der lutheranischen Gemeinde der Stadt Posen. Nach der Urkunden der Posener
Kreuzkirche dargestellt. „Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde der provinz posen”.
Bd. 1: 1882, s. 65–94) jeszcze o niej nie słyszał. Najobficiej czerpał z niej Hugo sommer
(Die lutherische Kirche in der Stadt Posen seit 1768, „Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift
für polen”, Z. 29: 1935, s. 353–369), który kontynuował prace Maxa Baera nad dziejami
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gminy luterańskiej w poznaniu. później dostrzegli jej wartość historycy konfederacji bar-
skiej, Władysław Konopczyński (Konfederacja barska, wyd. 2., t. I–II, Warszawa 1991)
i Wacław szczygielski (Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768–1770, Warszawa 1970),
który pisze m.in., że jest ona niezwykle ważna i że podaje „dzień za dniem przebieg zacho-
dzących w poznaniu wydarzeń”, choć jej autor – Andrzej Ackermann – patrzył na wszy stko
„przez szyby kirchy ewangelickiej”. Na obronę kronikarza, wiadomo już, że nie Ackerman-
na, można przytoczyć dwa fakty. Najpierw, że był on jednym z mieszczan, których szla -
chta przez wieki skutecznie oduczyła zabierania głosu w sprawach politycznych, wycho -
dzących poza zakres problemów miast i handlu. po drugie, był jednym z ewangelików
zamieszkałych w poznaniu, oblężonym długie miesiące przez wojska konfederatów, o sto-
sunku których do dysydentów, a już szczególnie pochodzenia niemieckiego, wszyscy mó wili
jak najgorzej. Autor wyrażał więc tylko poglądy całej mieszczańskiej niemieckiej gminy
ewangelickiej. Jej członkowie bali się zresztą również swoich obrońców, którymi miały być
wojska rosyjskie. Według autora Kroniczki w gnębieniu dysydentów mieli swój udział za-
równo obrońcy, jak i konfederaci. prawdomówność kronikarza potwierdza Jędrzej Kitowicz,
który w swoich Pamiętnikach poświęcił wiele miejsca na omówienie poczynań konfederatów
i na przedstawienie głównych postaci konfederacji wielkopolskiej, w tym Antoniego Moraw -
skiego i Ignacego skarbka Malczewskiego. Wysoko ceni też informacje Kroniczki Iwona
Błaszczyk (Dawny zbór Świętego Krzyża na Grobli, poznań 2001, passim).

polskie tłumaczenie Kroniczki zostało oparte na pierwszym wydaniu niemieckim z 1883
roku. Christianowi Meyerowi zdarzało się jednak czasem źle odczytać niektóre wyrazy łaci-
ńskie, a nawet niemieckie, i tak np. lawety z rękopisu zamienił w druku na karety, a flore-
ny polskie na floreny w złocie. Więcej omyłek poczynił jednak przy odczytywaniu nazwisk
polskich i nielicznych słów pospolitych zapisanych po polsku. Np. scaniewski zamiast sie-
nia wski (właściwie: szaniawski), paczd zamiast pacz (właśc.: pac), „stobnisk litewsky” za-
miast „stolnik litewsky”. te i wszystkie inne wątpliwe lekcje druku zostały porównane z au-
tografem i w wydaniu polskim tekst odpowiada formom znajdującym się w rękopisie. 

Nieco inaczej potraktowano w niniejszym wydaniu zapiski Ackermanna umieszczone
pod koniec tekstu. Wydawca niemiecki uznał je za integralną część Kroniczki. tymczasem
jest ona wyraźnie zakończona na roku 1784 słowem „Amen”. Dopiski Ackermanna po-
wstały najpewniej w latach 1784-93 i są dalekie od systematyczności widocznej w Kro -
niczce. By nie zaciemniać konstrukcji właściwego tekstu, wpisy Andrzeja Ackermanna wy-
odręb niono, uszeregowano chronologicznie i umieszczono w osobnym aneksie.

Autograf Kroniczki wraz z bogatą biblioteką Andrzeja Ackermanna przeszedł po jego
śmierci na własność gminy ewangelickiej Świętego Krzyża. W latach 70. XIX wieku, jak wy-
ni ka z wypowiedzi Christiana Meyera, został włączony jako depozyt do zbiorów Archiwum
państwowego w poznaniu. szczęśliwie ocalały w czasie II wojny światowej, pozostaje jedną
z najszacowniejszych pamiątek po dawnej niemieckiej gminie ewangelickiej przy zborze
Świętego Krzyża na Grobli.

Ryszard Marciniak
poznań, 25 lutego 2002 r.
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